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INZERCIA

35. ročník Malého behu Trate 

mládeže sa konal pri príleži-

tosti 70. výročia Trate mládeže 

dňa 31. 5. 2019 na futbalovom 

štadióne v Banskej Štiavnici.

Myšlienka znovu obnoviť Malý beh 

Trate mládeže sa zrodila v roku 2013 

a každým rokom sa utvrdzujeme, že 

to bol výborný nápad. Tento rok sa 

pretekov zúčastnilo rekordných 233 

pretekárov z materských, základných 

a  stredných škôl z  Banskej Štiavni-

ce, Banskej Belej, Štiavnických Baní, 

Svätého Antona, Vyhní, Demandíc, 

Čekoviec, Krupiny, Banskej Bystri-

ce, Zvolena, Brezovej pod Bradlom 

a  Hermanoviec nad Topľou. Najviac 

pretekárov a pretekárok sa zúčastni-

lo zo ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica 

pod vedením učiteľa telesnej a športo-

vej výchovy Dr. Róberta Petra (Atléti 

BS). Po otvorení pretekov primátor-

kou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovu 

a  o  po organizačných pokynoch ria-

diteľa pretekov Mgr. Bohuslava Me-

licherčíka odštartovala prvá kategó-

ria dievčat materských škôl v behu na 

60m. Všetci pretekári po dobehnutí 

do cieľa boli odmenení sladkou odme-

nou. Prví traja najlepší v kategóriách 

boli dekorovaní medailami, diplo-

mom a hodnotnými cenami. Dekoro-

vali pani primátorka, riaditeľ pretekov 

a za športovú komisiu pán Dr. Róbert 

Petro.

Primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

zvolala na 28.5.2019 rokovanie 

MsZ.

MsZ schválilo:

– program rokovania zasadnu-

tia MsZ, konaného dňa 28.5.2019 

s vypustením majetkových vecí pod 

písmenami: a), b), c), d), f, g), i), j), 

k), l), m), n), o)

– návrhovú komisiu v  zložení: 

JUDr. Dušan Lukačko, predseda, 

Mgr. Ján Kružlic, člen, Mgr. Milan 

Kabina, člen

– Správu o  inventarizácii majet-

ku mesta k 30.11.2018, vykonanú 

v zmysle Príkazu primátorky mes-

ta č.1/2018 a  Príkazu primátorky 

mesta č.2/2018

– prebytok rozpočtu Mesta Ban-

ská Štiavnica za rok 2018 v  súla-

de s  §10 ods.3 písm. a) a  b) záko-

na č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy 

a  o  zmene a  doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších zmien 

a doplnkov vo výške 120 472,45€

– celoročné hospodárenie za rok 

2018 bez výhrad

– prevod do fondu rozvoja bývania 

19 030,20€

– prevod prebytku rozpočtu a pre-

bytku fi nančných operácií do rezerv-

ného fondu vo výške 131 683,51€

– Strategický dokument rozvoja zážit-

kového turizmu lokality Banská Štiav-

nica a okolie, spracovaný OZ GeoTour 

v  rámci projektu „Komplexné využi-

tie baníckeho dedičstva v lokalite Banskej 

Štiavnice, prostredníctvom produktov zá-

žitkového turizmu“.

Malý beh Trate mládeže s rekordnou účasťou

Z mestského zastupiteľstva

Futbalový štadión v Banskej Štiavnici  foto Ján Petrík �3.str.

�2.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

8.6.2019   JAZERO  POČÚVADLO 

13:00 Forgi a jeho show

   14:00     Divadlo Žihadlo: Zajko lajko

      15:00        Vystúpenie šermiarov Vir Fortis

         16:00            Divadlo Žihadlo: Kohútik a sliepočka

            17:00            Vystúpenie šermiarov Vir Fortis
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http://kultura.banskastiavnica.sk/

Pozvánka
V  zmysle zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o  obecnom 

zriadení, v  znení neskor-

ších zmien a  doplnkov, §-u  12 

odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) zvo-

lávam zasadnutie MsZ v  Ban-

skej Štiavnici na deň 12. júna 

2019 (streda) o 10:00. Zasad-

nutie sa uskutoční v  zasadacej 

miestnosti historickej radnice, 

prízemie č. dv. 4. Srdečne Vás 

pozývam!

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta
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3.6. - 5.6.

– Správu o stave mesta 

Banská Štiavnica a  činnosti samo-

správy za rok 2018

MsZ sa uznieslo:

– na Dodatku č.4 k VZN Mesta Ban-

ská Štiavnica č.5/2011 o  podnika-

teľskej činnosti a  určení pravidiel 

času predaja v obchode a času pre-

vádzky služieb na území mesta Ban-

ská Štiavnica

– na Dodatku č.1 k VZN mesta Ban-

ská Štiavnica č.9/2013 o  spôso-

be náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpado-

vých vôd a o zneškodňovaní obsa-

hu žúmp v meste Banská Štiavnica 

podľa miestnych podmienok

– na Dodatku č.1 k VZN Mesta Ban-

ská Štiavnica č.1/2019 o fi nancova-

ní základných umeleckých škôl, ma-

terských škôl a školských zariadení 

zriadených na území mesta Banská 

Štiavnica v  zriaďovateľskej pôsob-

nosti Mesta Banská Štiavnica, štá-

tom uznanej cirkvi alebo nábožen-

skej spoločnosti a  inej právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby

MsZ vzalo na vedomie:

– kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia MsZ v B. Štiavnici, kona-

ného dňa 21.3.2019

– stanovisko hlavného kontrolóra 

k Záverečnému účtu mesta Banská 

Štiavnica za rok 2018

– správu audítora za rok 2018

– informatívnu správu o prepravnej 

službe v meste Banská Štiavnica

MsZ neschválilo:

– Rozbor hospodárenia TS, m. p., 

Banská Štiavnica za rok 2018

Majetkové veci:

a) Zámer na prevod bytu na Nám. 

sv. Trojice č. 7 (kupujúci Marián 

Maruniak)

b) Kúpa chodníka na ul. Poľovnícka 

a chodníka na ul. Ľ. Štúra

Po interpeláciách a  dopytoch pri-

mátorka mesta rokovanie MsZ 

ukončila.

Kompletné znenia schvále-

ných uznesení sú zverejnené na 

www.banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

�1.str.

DIÁR
z programu

primátorky

28.5. v  Rádiu Slovensko o  12:30 

bol v  publicistickej relácii „Z  prvej 

ruky“ novozvolený europosla-

nec, banskoštiavnický rodák Ro-

bert Hajšel, ktorý má trvalé bydlis-

ko v Banskej Štiavnici. 29.5. v Rádiu 

Regina o  6:38 hovoril riaditeľ SBM 

PhDr. Jozef Labuda, CSc., o svojom 

rodisku – Hontianskych Nemciach, 

ale aj o svojom už zosnulom bratovi, 

vynikajúcom hercovi Mariánovi La-

budovi. 29.5. v Rádiu Regina medzi 

10:00 a  11:00 bola relácia o  úrovni 

zdravotníckych služieb v  žilinskom 

a banskobystrickom samosprávnom 

kraji. Určite nikoho nepotešila infor-

mácia od podpredsedu BBSK Ondre-

ja Luntera, že v našom kraji je najviac 

prestarnutých lekárov v Brezne, Ban-

skej Štiavnici a Detve. V ďalšom síce 

hovoril, že BBSK bude riešiť túto si-

tuáciu, ale bohužiaľ o  konkrétnych 

opatreniach hovoril len v  súvislos-

ti s Detvou. 30.5. v Rádiu Devín po 

9:00 bolo citovanie riaditeľa SBM 

PhDr. J. Labudu, CSc., že v roku 2018 

presiahol počet návštevníkov tohto 

múzea 150 000, čo je pozitívny trend 

za posledných 6 rokov. 

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

  Účasť na 15. svetovom kon-

grese OMSD v Krakove.

6.6.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Pracovné stretnutie samosprá-

vy mesta k návrhu VZN mesta 

Banská Štiavnica o parkovaní, 

návrhu zmeny rozpočtu mes-

ta Banská Štiavnica a spôsobu 

oceňovania pozemkov.

7.6.

  Účasť na gremiálnej porade zá-

stupcov mestských spoločnos-

tí a vedúcich oddelení MsÚ.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

8.6.

  Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Z mestského 
zastupiteľstva

Škola

Matematika-prie-

merná úspešnosť 

školy v %

Slovenský jazyk 

a literatúra-prie-

merná úspešnosť 

školy v %

ZŠ Jozefa Horáka 69,6 66,5

Cirkevná ZŠ sv.Fr.Assiského 66,7 61

ZŠ Jozefa Kollára 64,7 60,5

Celoslovenský národný prie-

mer v %
63,1 62,3

Celoslovenské testovanie žiakov 
9.ročníkov ZŠ v školskom 

roku 2018/19 - výsledky za ZŠ 

v meste. 

Z  tabuľky vidíme, že deviataci vo 

všetkých troch školách v našom mes-

te dosiahli hlavne z matematiky vy-

nikajúce výsledky, k čomu im, ako aj 

ich pedagógom srdečne gratulujeme.

Viera Ebert, školský úrad MsÚ

Podávanie 
podnetov
na udelenie verejných ocenení 

Mesta Banská Štiavnica 

Na základe Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Banská Štiavni-

ca č. 2/2009, Štatútu Mesta Banská 

Štiavnica a jeho Dodatku č. 1, vyzý-

vame občanov a inštitúcie na pred-

loženie podnetov, odporučení na 

udelenie: a) Čestného občianstva 

mesta Banská Štiavnica. V zmys-

le citovaného nariadenia čestné ob-

čianstvo mesta Banská Štiavnica 

možno udeliť fyzickej osobe, ktorá 

nie je občanom mesta Banská Štiav-

nica a významným spôsobom sa za-

slúžila o rozvoj mesta a šírenie jeho 

dobrého mena v  SR a  v  zahraničí. 

b) Ceny za záchranu kultúrneho 

dedičstva a rozvoj mesta Banská 

Štiavnica. V zmysle citovaného na-

riadenia Cenu za záchranu kultúrne-

ho dedičstva a rozvoj mesta možno 

udeliť osobám, ktoré sa významným 

spôsobom zaslúžili o záchranu hod-

nôt kultúrneho dedičstva v  regió-

ne mesta Banská Štiavnica a rozvoj 

mesta Banská Štiavnica. c) Výroč-

nej ceny Mesta Banská Štiavni-

ca. Výročná cena mesta sa v zmysle 

citovaného nariadenia môže udeliť 

občanom mesta, ktorí sa výrazným 

spôsobom zaslúžili o  rozvoj mes-

ta, alebo šírenie jeho dobrého mena 

v SR alebo v zahraničí. d) Cena pri-

mátora mesta Banská Štiavnica. 

Primátor mesta môže udeliť cenu 

primátora mesta osobám, ktoré sa 

výrazným spôsobom angažovali vo 

verejnom živote mesta. 

Občania a  inštitúcie môžu svoje 

podnety na udelenie čestného ob-

čianstva mesta, cien Mesta Ban-

ská Štiavnica a  ceny primátorky 

mesta podať poštou, alebo osobne 

do 31. júla 2019 na Mestský úrad 

v  Banskej Štiavnici, Radničné 

nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavni-

ca, msu@banskastiavnica.sk.

Podnet musí obsahovať: názov 

verejného ocenenia, identifi kačné 

údaje oceňovaného – meno a priez-

visko osoby alebo názov spoločnos-

ti, adresa, zásluhu verejného ocene-

nia, identifi kačné údaje podávateľa 

podnetu – meno a priezvisko, adre-

sa, súhlas so spracovaním osobných 

údajov navrhnutej osoby (dotknu-

tej osoby). Podnetmi sa budú zaobe-

rať mestská rada a primátorka mes-

ta, ktorí v zmysle nariadenia mesta 

podajú návrhy na udelenie čestného 

občianstva a cien mesta na rozhod-

nutie mestskému zastupiteľstvu.

MsÚ

Pozvánka
Územný spolok SČK v B. Štiavni-

ci Vás pozýva na odber krvi, kto-

rý sa uskutoční dňa 12.6.2019 

od  7.00 hod. do 10.00 hod. 

v  nemocnici na 3. posch. v  B. 

Štiavnici. Spravte všetko pre to, 

aby ste krv prišli darovať, a tak 

pomohli tým, čo sú na vašu te-

kutinu odkázaní. Prineste si ob-

čiansky preukaz a poistenecký 

preukaz, je to potrebné pri re-

gistrácii darcu krvi. Dobre sa za-

vodnite, nejedzte nič mastné, 

nepite alkohol, nefajčite 12 ho-

dín pred odberom krvi. Ak tak 

spravíte, vopred Vám ďakujeme.

Organizátori odberu
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Výsledky 35. ročníka 

Malého behu Trate mládeže:

Predškol. vek dievčatá, MŠ, rok nar. 

2015 – 2016, beh 60m

1. Mia Dobáková ŠA MŠ B.Belá, 

2. Karolína Zedníková Guliver MŠ 

BŠ, 3. Timea Fojtíková ŠA B.Belá

Predškol. vek chlapci, MŠ, rok nar. 

2015 – 2016, beh 60m

1. Martin Ihradský MŠ B.Belá, 2. Vi-

liam Štefek MŠ, KSŠ sv. F. Assisi BŠ, 

3. Jakub Ďurica Guliver MŠ BŠ

Predškol. vek dievčatá, MŠ, rok nar. 

2013 – 2014, beh 80m

1. Eliška Jarotová Atléti BS BŠ, 

2. Nina Kostrecová ŠA MŠ B.Belá, 

3. Lejla Bariak ŠA MŠ B.Belá

Predškol. vek chlapci, MŠ, rok nar. 

2013 – 2014, beh 80m

1. Ondrej Bačík ZŠ Št. Bane, 2. Šimon 

Cibulka MŠ Drieňová BŠ, 3. Maxim 

Weiss Guliver MŠ BŠ

Najml. žiactvo dievčatá, ZŠ, rok nar. 

2011 – 2012, beh 250m

1. Ema Bačíková ZŠ Št. Bane, 2. Ester 

Záthurecká ZŠ J. Horáka BŠ, 3. Mať-

ka Pavlendová MŠ, KSŠ sv. F. Assisi BŠ

Najml. žiactvo chlapci, ZŠ, rok nar. 

2011 – 2012, beh 250m

1. Jakub Ivanič MŠ, KSŠ sv. F. Assi-

si BŠ, 2. Damian Capuliak Atletický 

klub Krupina, 3. Patrik Zajac ZŠ Št. 

Bane

Najml. žiactvo dievčatá, ZŠ, nar. 

2009 – 2010, beh 400m

1. Elizabeth Konôpková ZŠ J. Horáka 

BŠ, 2. Nelly Šniagerová ZŠ J. Horáka 

BŠ, 3. Madeleine Ivaničová ZŠ B.Belá

Najml. žiactvo chlapci, ZŠ, nar. 

2009 – 2010, beh 400m

1. Filip Kubíček ZŠ Brezová pod Brad-

lom, 2. Jakub Škoda ZŠ J. Horáka BŠ, 

3. Jakub Beňo ZŠ Št. Bane

Ml. žiactvo dievčatá, ZŠ, nar.2007 – 

2008, beh 800m

1. Vivienne Ivaničová ZŠ B. Belá, 

2. Diana Peťková ZŠ J. Horáka BŠ, 

3. Dominika Krkošková ZŠ J. Horá-

ka BŠ

Ml. žiactvo chlapci, ZŠ, nar. 2007 – 

2008, beh 800m

1. Miroslav Dobák ZŠ B.Belá, 2. Oli-

ver Hrubčo ZŠ B.Belá, 3. Trisan Do-

bias ZŠ Št. Bane

Ml. žiactvo dievčatá, ZŠ, nar. 2005 – 

2006, beh 1000m

1. Tereza Kubíčková ZŠ Brezová pod 

Bradlom, 2. Daniela Haličinová KSŠ 

sv. F. Asissi BŠ, 3. Marína Kuhanová 

KSŠ sv. F. Asissi BŠ

Ml. žiactvo chlapci, ZŠ, nar. 2005 – 

2006, beh 1000m

1. Boris Bátovský atléti BS BŠ, 2. Ivan 

Šluch KSŠ sv. F. Asissi BŠ, 3. Martin 

Borgula ZŠ J. Horáka BŠ

St. žiactvo dievčatá, ZŠ, nar. 2003 – 

2004, beh na 1200m 

1. Paulína Gálusová KSŠ sv. F. Asis-

si BŠ

St. žiactvo chlapci, ZŠ, nar. 2003 – 

2004, beh na 1200m

1. Tadeáš Valent Gymnázium A. 

Kmeťa BŠ, 2. Adam Binder Gymná-

zium A. Kmeťa BŠ, 3. Matúš Červe-

nák Atléti BS BŠ

Dorastenky, SŠ, nar. 1996 – 2000, 

beh 1600m

1. Sára Mišútová Atléti BS BŠ, 2. Mi-

chaela Remeňová B. Bystrica

Dorastenci, SŠ, nar. 1996 – 2000, 

beh 2000m

1. Ján Jurko Hermanovce nad Topľou

33. ročník Cestného behu Trate 

mládeže

Sobota 1. 6. 2019 patrila Cestnému 

behu Trate mládeže. Po minulom 

roku sa organizátori rozhodli o inová-

ciu pretekov. Ponúkla sa možnosť pre 

bežcov absolvovať 20 km ako štafeto-

vý beh 4 x 5 km. Bol to dobrý nápad, 

zúčastnilo sa 6 štafi et. Ďalšou novin-

kou bol rekreačný beh open pre mu-

žov a ženy bez rozdielu veku v dĺžke 

5,5km od Dinas Banská Belá na fut-

balový štadión v  Banskej Štiavnici. 

Na štart 20 km o 10:30 hod. v Hron-

skej Breznici sa postavilo 35 preteká-

rov a bežci prvého úseku štafetového 

behu. Po príhovore 33. ročník odštar-

toval Ing. Marian Zimmermann, zá-

stupca primátorky mesta. Štart open 

kategórie bol o 11:00 hod.

Výsledky 33. ročníka Cestného 

behu Trate mládeže:

20km – A – Muži do 39 r. (1980 – ml.)

1. Hasch Henrich Slovalco ZH 

1:17:03, 2. Mészáros Jakub Shopa 

Hont 1:21:03, 3. Kačáni Peter Atleti 

BS BŠ 1:23:56

20km – B – Muži od 40 do 49 r. (1979 

– 1970)

1. Valkovič Michal 1:17:20, 2. Šlúch 

Roman 1:23:19, 3. Lovčičan Miroslav 

Hanák Slovakia ZH 1:33:22

20km – C – Muži od 50 do 59 r. (1969 

– 1960)

1. Valočka Milan Uni-y be-c 1:37:54, 

2. Baťo Jaroslav BK-Pyxida 1:39:55, 

3. Šály Radek Šulywander BS 1:44:52

20km – D – Muži nad 60 r. (1959 a st.)

1. Paššák Peter PĽM ZH 2:07:36, 

2. Šusták Michal 2:09:52

20km – E – Ženy do 39 rokov (1980 – 

ml.)

1. Poliaková Gabriela 1:50:13, 2. Rus-

náková Beáta Bal servis ZH 1:57:24

20km – G – Ženy nad 50 rokov (1969 

– st.)

1. Seidlová Eva AK Tlmače 2:02:47, 

2. Kamenská Iveta AK Tlmače 2:15:29

Open – X – Muži

1. Michalský Matej BS 0:32:17, 

2. Duda Peter Mladosť BB 0:32:40, 

3. Cengel Juraj BŠ 0:54:43

Open – Y – Ženy

1. Hrmová Lenka MŠ Guliver BS 

0:31:43, 2. Majerská Ivana BŠ 

0:32:12, 3. Michalská Zdenka BS 

0:35:09

Štafety

1. Beňo, Gibala, Ursíny, Kačáni Atleti 

BS 1:17:55, 2. Belohorec, Matis, Sta-

ňo, Valkovič 1:24:06, 3. Hriň, Sámel, 

Weiss, Hrmo 1:28:26

Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chceli poďako-

vať všetkým, ktorí sa zaslúžili o zdar-

ný priebeh Malého a Cestného behu 

Trate mládeže: chlapcom a dievčatám 

z Gymnázia A. Kmeťa v Banskej Štiav-

nici, rod. Melicherčíkovej, Milano-

vi Potančokovi, Janke Potančokovej, 

Mgr. Karolovi Palášthymu, Rudolfo-

vi Nečasovi, Jožovi Šedivému, Ro-

manovi Kurucovi, Pavlovi Kondáčo-

vi, Anne Godovej, Jánovi Furindovi, 

Jankovi Hrnčiarovi, Miroslave Majer-

skej zo Slovenského červeného kríža, 

MsPo v B. Štiavnici a ostatným kole-

gom (Štefanovi Lackovi, Mgr. Janko-

vi Petríkovi, Andrei Benediktyovej, 

Zuzane Šuškovej, Hubertovi Hilber-

tovi ml., Ivanovi Tökölymu), Krajské-

mu dopravnému inšpektorátu v  B. 

Bystrici, OOPZ Banská Štiavnica, 

M+S Audio, Ľubomírovi Barákovi za 

prípravu štadióna – pretekárskej drá-

hy, budovy a výborný guláš. Zároveň 

by sme chceli poďakovať sponzorom, 

ktorí poskytli ceny pre najlepších pre-

tekárov, občerstvenie pre pretekárov: 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 

ŽSR, LN Trade, s.r.o, Intersnack Slo-

vensko, K – Cero, Coop Jednota Žar-

novica, Pivovar Steiger, s.r.o., p. Sta-

nislav Kuka – Winer, s.r.o., Eremont, 

s.r.o., Allcom, s.r.o., p. Roman Šluch, 

Tanád sport, Elgeo – Banská Štiavni-

ca, s.r.o., Svet kovu, s.r.o., Reštaurácia 

Svätá Barborka. Za zdravotný sprie-

vod ďakujeme Záchrannej zdravotnej 

službe Banská Bystrica, za autobuso-

vú dopravu Autoškole J. Bosák Ban-

ská Štiavnica a SOŠ Lesníckej Banská 

Štiavnica.

Henrieta Godová, 

Bohuslav Melicherčík

NOVINKY

�1.str.

Malý beh Trate mládeže 
s rekordnou účasťou

Výberové 
konanie
Zariadenie sociálnych služieb Do-

mov Márie Banská Štiavnica, zria-

dený BBSK, vypisuje výberové ko-

nanie (VK) na pracovnú pozíciu 

vedúci ekonomicko – prevádzkové-

ho úseku Domova Márie – Banská 

Štiavnica. Do VK sa môžu prihlá-

siť uchádzači spĺňajúci nasledovné 

podmienky:

Kvalifi kačné predpoklady:. VŠ 

vzdelanie II. st. ekonomického sme-

ru. 

Odborná prax:. minimálne 3 roky 

v ekonomickej oblasti, prax v sociál-

nej oblasti a v riadení rozpočtu výho-

dou, bezúhonnosť

Ďalšie požiadavky a kritériá: ma-

nažérske zručnosti, osobnostné 

predpoklady na výkon funkcie, od-

bornosť (znalosť platnej legislatívy 

– zákon o sociálnych službách, o vý-

kone práce vo verejnom záujme, zá-

konník práce, zákon o účtovníctve, 

zákon o  fi nančnej kontrole a  vnú-

tornej kontrole, zákon o  rozpočto-

vých pravidlách verejnej správy, zá-

kon o verejnom obstarávaní, zákon 

o ochrane osobných údajov, činnos-

ti rozpočtovej organizácie), aktívna 

práca s PC a  inými bežne používa-

nými komunikačnými technológia-

mi, návrh koncepcie rozvoja Domo-

va Márie

Uchádzači spĺňajúci vyššie uve-

dené podmienky zašlú písomnú 

prihlášku do VK s nasledovnými 

prílohami (originál alebo úrad-

ne overená kópia): žiadosť o účasť 

na výberovom konaní, profesijný 

štruktúrovaný životopis, motivačný 

list, fotokópia dokladu o VŠ vzdela-

ní, výpis RT nie starší ako 3 mesiace, 

doklady o  absolvovaných kurzoch 

a  výcvikoch, referencie od posled-

ných zamestnávateľov, súhlas do-

tknutej osoby so spracovaním osob-

ných údajov na účely VK (nie starší 

ako jeden mesiac), presná adresa pre 

doručovanie písomností, e-mail, tel. 

kontakt.

Na VK budú pozvaní len tí uchádza-

či, ktorí spĺňajú vyššie uvedené pod-

mienky. O dátume, mieste a čase VK 

budú uchádzači spĺňajúci podmien-

ky zaradenia do VK informovaní pí-

somne. Písomnú prihlášku do VK 

s prílohami je potrebné zaslať naj-

neskôr do 17. júna 2019 v zale-

penej obálke s označením „Výbero-

vé konanie – vedúci EPÚ“ na adresu: 

Domov Márie, Špitálska 3, 969 01 

Banská Štiavnica.

Miroslava Bernátová, 

riaditeľka Domova Márie
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ponuka 
práce

1. Lekár špecialista – internista 

/ lekár špecialista – internista na 

ODCH , Svet zdravia, a.s., Brat-

ská 17, B. Štiavnica, p. Zimano-

vá, e-mail: lubomira.zimanova@

svetzdravia.com, za mesiac od 

2195€, VPM 1+1, VŠ 2.st., nástup 

ihneď

2. Lekár záchrannej zdravot-

nej služby, Záchranná zdravotná 

služba, Bratislava, Kolpašská ces-

ta 4, B. Štiavnica, p. Murčová, tel.: 

02/68 206 131, e-mail: barbora.

murcova@emergencyba.sk, za me-

siac od 1200€, VPM 2, VŠ 2.st., 

prax aspoň 6 mesiacov, nástup ih-

neď

3. Krupiér-ka/čašník-čka, pra-

covník-čka stávkovej kancelá-

rie, Orion Tip, s.r.o., Ľ. Svobodu 

1778/42, B. Štiavnica, p. Oravco-

vá, e-mail: obchod@magicclub.skk, 

za hod. od 3,70€, SO, VPM 1, ná-

stup ihneď

4. Obkladač, Teplostavservis, 

s.r.o., A. Kmeťa 14, B. Štiavnica, 

p. Shevchenko, tel.: 0901 779 115, 

za mesiac od 900€, ZV, VPM 5, as-

poň 2 roky praxe, nástup ihneď

5. Personalistka, ERB Finanč-

né služby, s. r. o., Novozámocká 

2, B. Štiavnica, p. Garaiová, tel.: 

0905 446 901, fax: 0905 446 901, 

e-mail: sekretariat@pivovarerb.sk, 

za mesiac od 1000€, ÚSO, VPM 1, 

aspoň 1 rok praxe, nástup ihneď

6. Pomocný pracovník na stavbe 

budov inde neuvedený, Jp – stav 

s.r.o., Kozelník 85, p. Peták, tel.: 

0911 133 324, za hodinu od 4€, 

ZV, VPM 2, nástup ihneď

7. Štukatér – omietkar, Obno-

va, s.r.o., Nám. sv. Trojice 22, 

B. Štiavnica, p. Mlynáriková, 

tel.: 0948 900 229, e-mail: job@

obnova.eu, za hod. od 6€, ZV, 

VPM 1, nástup ihneď

8. Upratovacie práce, vydávanie 

stravy, čistenie penziónu, N.I.K. 

Slovakia, s.r.o., Kremenisko 1, 

B. Štiavnica, p. Zubková, tel.: 

0910 261 105, za mesiac od 520€, 

SO, VPM 1, nástup ihneď

Spracovala z  podkladov ÚPSVaR 

BŠ:

Ingrid Kosmeľová

„Kto druhému jamu kope je alebo 

jeho kamarát alebo sa tým živí.“

Ján Petrík

čriepok

Povinnosť zákonného nakladania 

s odpadovými vodami určuje zákon 

č. 364/2004 Z. z. (Zákon o vodách). 

Podľa neho možno odpadové vody 

z rodinného domu vypúšťať do verej-

nej kanalizácie, akumulovať vo vodo-

tesnej žumpe alebo čistiť v domovej 

čistiarni odpadových vôd. Zákon jed-

noznačne zakazuje vypúšťať obsah 

žúmp do povrchových alebo podzem-

ných vôd, a tým znečisťovať životné 

prostredie. Odpadové vody z  objek-

tov, ktoré nie sú napojené na verejnú 

kanalizáciu a sú zachytávané v žum-

pách, je vlastník prípadne užívateľ po-

vinný odvážať za účelom konečného 

zneškodnenia na vyhovujúcu čistia-

reň odpadových vôd (ČOV).

Zneškodňovanie obsahu žúmp sa 

môže realizovať výlučne fekálnym vo-

zidlom a vývozom do čistiarne odpa-

dových vôd, prostredníctvom na to 

oprávnených fyzických alebo právnic-

kých osôb. V meste Banská Štiavnica 

takúto službu napr. poskytujú Tech-

nické služby, m.p., fekálnym vozid-

lom, ktoré dokáže vyčerpať 5m3 od-

padových vôd. Cena za poskytnutie 

tejto služby sa skladá z týchto po-

ložiek:

– Použitie vozidla 12,78 €/h

– Doprava 0,51 €/ km

– Vyčerpaný objem 3,32 /1m3

– Manipulácia 10,15 €/h

– DPH 20%

Ten, kto vykonáva odvoz odpadových 

vôd je povinný vydať doklad o odvo-

ze tomu, kto o  odvoz požiadal. Do-

klad o  odvoze odpadových vôd ob-

sahuje meno a  priezvisko, adresu 

toho, komu bol odvoz odpadových 

vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto 

umiestnenia žumpy, množstvo vyve-

zených odpadových vôd, názov oso-

by, ktorá odvoz odpadových vôd vy-

konala a adresu čistiarne odpadových 

vôd, kam boli odpadové vody vyveze-

né. Iný spôsob zneškodňovania obsa-

hu žúmp je zakázaný.

Majitelia nehnuteľností, ktorí majú 

zriadené žumpy s vypúšťaním do bu-

dovaných trativodov, do potokov, na 

polia, do dažďových rigolov, aktívne 

ohrozujú životné prostredie. Nele-

gálne vypúšťanie odpadových vôd zo 

žúmp do voľnej prírody má za násle-

dok okrem porušovania zákonov aj 

ohrozenie všetkých zložiek životné-

ho prostredia – vody, pôdy, vzduchu.

Negatívny vplyv nesprávneho na-

kladania s  odpadovými vodami sa 

môže prejaviť v  priamom ohrození 

zdravia obyvateľstva, v zhoršení cel-

kového stavu životného prostredia 

tvorbou a šírením nepríjemného zá-

pachu, v  znečisťovaní podzemných 

vôd a vôd, do ktorých je odpad pria-

mo vypúšťaný. Hrozia riziká, o  kto-

rých často ľudia ani netušia. Dochá-

dza k biologickému znečisteniu, lebo 

splašky majú v sebe fekálne a mnohé 

iné baktérie, ktoré sú pre pitnú vodu 

nebezpečné – obzvlášť pre malé deti 

a ľudí s oslabenou imunitou.

Pokiaľ ľudia vypúšťajú na pozemok 

obsah žumpy alebo majú trativody, 

tak sa do odpadu a následne do pôdy 

a podzemnej vody dostávajú aj sapo-

náty z práčky a ďalšie domáce chemi-

kálie, ktoré ľudia vylievajú do odpa-

du a  nachádzajú sa v  prostriedkoch 

na umývanie podlahy, wc, kúpeľní 

a podobne. Ide často o vysoko toxic-

ké látky, a tak okrem biologického do-

chádza aj k chemickému znečisteniu 

okolitého prostredia. Nebezpečné sú 

aj zvyšky liekov, ktoré sa v ľudskom 

organizme nespotrebujú a močom sa 

vylúčia, napríklad zvyšky liekov proti 

bolesti, hormonálnej antikoncepcie. 

Ak ľudia nedávajú robiť vývoz žum-

py do čistiarní odpadových vôd, ško-

dia tým hlavne sebe a svojim deťom. 

Znečisťujú si pôdu v záhradách, kde 

pestujú aj plodiny, ktoré konzumu-

jú. Škodlivé látky a jedy prenikajú do 

podzemnej vody.

Prevádzkovateľ žumpy je povinný 

predložiť na požiadanie kontrolné-

ho orgánu podľa zákon č. 442/2002 

Z. z. o verejných vodovodoch a verej-

ných kanalizáciách a o zmene a dopl-

není zákona č. 276/2001 Z. z. o regu-

lácii v  sieťových odvetviach v  znení 

neskorších predpisov doklad o  spô-

sobe nakladania alebo zneškodnenia 

odpadových vôd zo žumpy.

Podľa §80e odst.4 zákona č. 

364/2004 Z.z. (vodný zákon) mesto 

alebo orgán štátnej vodnej správy 

môže žiadať predloženie dokladov 

o odvoze odpadových vôd podľa §36 

ods. 4 v znení účinnom od 15. marca 

2018 najskôr od 15. septembra 2020; 

do 15. septembra 2020 môže žiadať 

predloženie dokladov o odvoze odpa-

dových vôd vykonanom po 15. sep-

tembri 2018. Prevádzkovateľ žumpy 

je povinný doklad archivovať po dobu 

minimálne 5 rokov od jeho vydania.

Nedodržiavanie legislatívy a všeobec-

ne záväzných nariadení má aj svo-

je následky, ktoré sú prejednávané 

ako priestupky alebo správne delikty 

v závislosti od toho, či porušenie spô-

sobila fyzická osoba, právnická oso-

ba alebo fyzická osoba oprávnená na 

podnikanie. Pri určovaní výšky po-

kuty sa prihliada najmä na škodlivé 

následky porušenia povinnosti, dĺž-

ky trvania protiprávneho stavu a na 

okolnosti, za ktorých k porušeniu po-

vinnosti došlo.

Porušenia, prípadne podozrenia 

na porušovanie legislatívy alebo 

všeobecne záväzných nariadení môžu 

občania nahlasovať na mestskú polí-

ciu, mestský úrad, odd. výstavby ÚP 

a ŽP alebo na Okresný úrad Banská 

Štiavnica, odbor starostlivosti o ŽP.

Veríme, že spoločnými silami sa 

nám podarí zamedziť nelegálne-

mu zneškodňovaniu obsahu žúmp 

a ochrániť tak nielen zdravie nás všet-

kých, ale predovšetkým vzácnu zlož-

ku našej prírody – vodu.

MsÚ

Zákonné nakladanie s odpadovými 
vodami a spôsob zneškodňovania obsahu žúmp

INZERCIA
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kam v BŠ 
a okolí ?

V dňoch 23. a 24.5.2019 sa 

uskutočnil v našom meste 

Celoslovenský snem kráľov 

čitateľov, ktorý pripravila pre 

najlepších čitateľov Slovenska 

mestská knižnica v rámci 

projektu Živá knižnica, podpo-

renom Fondom na podporu 

umenia na základe žiadosti 

Mesta Banská Štiavnica ako jej 

zriaďovateľa. 

Celoslovenský snem kráľov čita-

teľov vznikol ako projekt knihov-

níckej verejnosti, väčšinou kni-

hovníčok združených aj v  Spolku 

slovenských knihovníkov a  kniž-

níc, zameraný na podporu čítania 

detí a mládeže, ako prirodzené vy-

vrcholenie lokálnych podujatí pri 

voľbe jednotlivých kráľov čitateľov 

po celom Slovensku. Prvýkrát sa 

uskutočnil v r. 1997 na Devíne a od 

tohto roku putoval nepravidelne po 

rôznych kútoch Slovenska.

Naše mesto ako Mesto kultúry 2019 

sa v  tomto roku podujalo privítať 

najlepších detských čitateľov za od-

menu ich celoročného čitateľského 

snaženia a  tiež ako príklad pre ro-

vesníkov nielen z  Banskej Štiavni-

ce. Po slávnostných fanfárach a dôs-

tojnom zahájení snemu na radnici 

sme pripravili zaujímavú konferen-

ciu 12 kráľov čitateľov s deťmi ban-

skoštiavnických základných škôl, 

na ktorú prijal pozvanie aj pán spi-

sovateľ Ľubomír Feldek s  dcérou 

Katarínou Feldekovou. Po pôsobi-

vom úvodnom kultúrnom progra-

me, pripravenom ZUŠ v  B. Štiav-

nici, (Mgr. Irena Chovanová, Juraj 

Janiczek, DIS.art., Bc. Tomáš Valí-

ček, DIS.art., Mgr. art. Aleš Turčan, 

David Knížek, Pavol Chovan),pred-

stavil prítomným naše mesto, ako 

aj svoj vzťah k čítaniu krátkou pre-

zentáciou banskoštiavnický kráľ či-

tateľov, siedmak KSŠ sv. Františka 

Assiského, Michal Švec. Nasledo-

vala moderovaná beseda so vzác-

nym hosťom podujatia p. Felde-

kom, ktorú striedali prezentácie 

ďalších kráľov čitateľov a hudobné 

vstupy Kataríny Feldekovej. Vďaka 

patrí nášmu literárnemu velikáno-

vi nielen za živú prítomnosť, ale aj 

za pútavé rozprávanie o živote a po-

ézii, ako aj za jeho knižné dary pre 

našich čitateľov. V  poobedňajších 

hodinách sme sa spolu s Mgr. Má-

riou Petrovou vybrali po literárnych 

pamiatkach nášho mesta, navštívi-

li sme atraktívny Dom Maríny, bý-

valé evanjelické lýceum, evanjelický 

kostol i miestny cintorín, kde sme si 

uctili pamiatku niektorých bansko-

štiavnických osobností. V nasledu-

júci deň čakala ich kráľovské výsosti 

prehliadka Starého zámku a  v  Ry-

tierskej sále aj pasovanie samotným 

pánom kastelánom za poslov dob-

rých správ pre čitateľskú verejnosť 

Slovenska a šíriteľov dobrého mena 

nášho mesta doma i  vo svete. Na 

tomto mieste vzniklo aj posolstvo 

kráľov čitateľov Slovenska 2019, 

ktoré bude rozšírené do všetkých 

kútov našej vlasti prostredníctvom 

jednotlivých kráľovských poslov, 

ale aj masmediálnych komunikač-

ných prostriedkov. Návštevu krá-

ľov sme zavŕšili na najvyššie polo-

ženom mieste Štiavnických vrchov 

– na Sitne, aby sme z výšky 1009 m 

n. m. symbolicky odovzdali odkaz 

zanietených mladých čitateľov na 

všetky svetové strany, a zápisom do 

pamätnej knihy na Chate A. Kmeťa 

sme naše vzácne stretnutie ukon-

čili. Čas prirýchlo uplynul a  dvoj-

dňové snemovanie sa zdalo byť 

prikrátke. Aj preto vidíme zmysel 

organizovania podujatí podobného 

druhu. Deti si ponesú svoje zážitky 

a poznatky ďalej a veríme, že v dob-

rom budú spomínať nielen na Ban-

skú Štiavnicu, ale umocnia si svoj 

vzťah ku knihám, k čítaniu a stanú 

sa nositeľmi podobných ušľachti-

lých ideí aj v budúcnosti. Ďakujeme 

všetkým pani knihovníčkam, kto-

ré prišli so svojimi kráľmi do Ban-

skej Štiavnice. Navštívili nás králi 

z B. Bystrice, zo Zvolena, Krupiny, 

zo Sliača,  Bojníc,  Martina,  Vrano-

va nad Topľou, Michaloviec, Trna-

vy a Nových Zámkov. Či sa podarí 

festival zorganizovať v  niektorom 

z týchto miest v budúcom roku, uvi-

díme, no už teraz vieme, že sa ho 

s novým (a možno aj staronovým) 

kráľom čitateľov veľmi radi zúčast-

níme a budeme môcť odovzdať pu-

tovnú Pamätnú knihu kráľov čitate-

ľov ďalšiemu slovenskému mestu. 

Na záver patrí veľké poďakovanie 

všetkým, ktorí sa väčšou či men-

šou mierou zaslúžili o zdarný prie-

beh podujatia: Mesto Banská Štiav-

nica, Slovenské banské múzeum, 

ZUŠ v  Banskej Štiavnici, Mestské 

lesy Banská Štiavnica, s.r.o., Dom 

Maríny, s.r.o., p. Ľubomír Barák, 

pekáreň Anton – Antol, s.r.o., p. Ju-

raj Cengel, p. Martin Szegéň, Lubo-

mír Lužina, Peter Ernek, Peter Ivaš-

ka, Mgr. Mária Petrová a i.

/K. Kissová/

Banská Štiavnica privítala 
Celoslovenský snem kráľov čitateľov

Najlepší čitatelia Slovenska v kine Akademik  foto Archív MsK

6. – 8.6. Interpretačné dni klasic-

kej gitarovej hry. Medzin. festival. 

HUAJA, KC, Archanjel, BŠ.

6. – 9. 6. Kurz ručnej knižnej väz-

by. Tvor. workshop. Altamika, 

Rad. nám. 14, BŠ, od 18:00.

8.6. Farebný workshop Chalk Pa-

int. sFarbami.sk, Rad. nám. 10, 

BŠ, 9:30.

Vegan piknik vol.6. S  bohatým 

programom. Hájovňa Nad Tým, 

Červená Studňa, BŠ, 10:00.

Budenie sitnianskych rytierov. 

Zábava pri jazere. Počúvadlianske 

jazero, BŠ, 12:00.

Koncert: RDS. Otvorenie letnej 

sezóny. Terasa u  Blaškov, Počúv. 

jazero, BŠ, 18:00.

Koncert: Andrej Šeban. Predsta-

venie albumu. Art Cafe, Akad. 2, 

BŠ, 20:00.

Koncert: Prastrom. Stredoveká 

hudba. U  Templárov – Libresso-

bar, Rad. nám. 13, BŠ, 20:30.

Koncert: Rudda. Ruská hudob. fú-

zia. KC Eleuzína, Hor. ruž. 1, BŠ, 

21:00.

9.6. 240. narodeniny Počúvad-

lianskeho jazera. Za ochranu ban-

ských jarkov. Počúv. jazero, BŠ, od 

10:00.

Beh za štiavnické tajchy. Pre re-

kreač. bežcov. Počúv. jazero, BŠ, 

10:00.

Legiovlak. Prehliadka a  sprievod. 

aktivity. Želez. stanica, Trate mlá-

deže 6, BŠ, 10:00.

11.6. Liter. – hudob. pásmo: Súd-

ny deň básne… Na počesť J. Bot-

tu. Evanj. kostol, Rad. nám. 13, 

BŠ, 10:00.

12.6. Geobádateľňa pre všetkých. 

Tvorivé aktivity. SBM – Mineral. 

exp., Nám. sv. Troj. 6. BŠ, 13:00.

13.6. – 16.6. Divadelný festival 

Vlnoplocha. Československé di-

vad. predst., Nedivadelné priesto-

ry, BŠ.

Región Banská Štiavnica

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica

Otváracie hodiny: každý deň

jún: 9:00 hod. - 17.00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ
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DHZ Štefultov, občianske združenie 

MajuLienka v  spolupráci s  Mestom 

Banská Štiavnica pripravili na 1.júna 

2019 zábavné popoludnie na hasič-

skej zbrojnici v Štefultove. 

Pre deti sme pripravili rôzne tvorivé 

dielne, hry a športové súťaže, jazde-

nie na koňoch, vozenie na hasičskom 

aute. Deti si mohli v hudobnej dielni 

vyskúšať, ako vedia bubnovať. Miest-

ni hasiči zabezpečili terče a kto chcel, 

tak si vyskúšal trafi ť určený cieľ vo-

dou z hasičskej prúdnice. A musíme 

konštatovať, že budúcich hasičov sa 

našlo neúrekom! V  druhej polovi-

ci popoludnia si deti a aj ich rodičia 

vyskúšali spoločnú hru na ozvuče-

ných rúrkach pod vedením skúse-

ného muzikoterapeuta. Táto, pre 

mnohých neznáma aktivita, vzbu-

dila veľký záujem a  vďaka spoloč-

nej hre sme rozozvučali Štefultov. 

Pred záverečným vyvrcholením dňa 

boli všetkým deťom rozdané darče-

ky. Deti si vďaka vylosovanému čís-

lu vytiahli „mačku vo vreci“ – balíček so 

sladkosťami a malými upomienkový-

mi predmetmi. Záver dňa patril, ako 

ináč, penovej párty, ktorá vyčarila na 

tvárach detí najväčšiu radosť a rozžia-

rené očká sprevádzané šťastnými vý-

krikmi. Počas celého popoludnia do-

stávali deti čerstvo upečené sladučké 

palacinky, ovocnú limonádu, kofolu či 

pukance. Veríme, že pripravené akti-

vity boli zaujímavé a takmer 140 detí 

odchádzalo z nami organizovanej ak-

cie spokojné. Deň detí fi nančne a vec-

ne podporilo Mesto Banská Štiavnica, 

Tanad Šport, s.r.o., Banská Štiavnica, 

Tesco Banská Štiavnica, Štefan Mi-

čura, Pavol Burian, fi rma Nesia Brati-

slava, Roman Verešík, Martin Stehlík, 

Dušan Beránek, Štefan Knopp a Teré-

zia Horváthová. V mene detí a orga-

nizátorov podujatia im veľmi pekne 

ďakujeme. Na záver by sme sa chceli 

osobne poďakovať všetkým dobrovoľ-

níkom – členom Dobrovoľného hasič-

ského zboru Štefultov, ktorí venova-

li svoj čas, chuť a energiu v prospech 

dobrej myšlienky a  podporili svojou 

nezištnou aktivitou ideu živej a živo-

taschopnej štefultovskej komunity.

Janetta Hudecová a Mariana 

Zimová – za organizačný tím 

podujatia

Deň detí na Štefultove?

Športový deň
OC a ZO SZTP B. Štiavnica Vás sr-

dečne pozývajú na športový deň 

– Memoriál JUDr. Jozefa Beneša, 

ktorý sa uskutoční 25. júna o 10:00 

na futbalovom štadióne Sitno Ban-

ská Štiavnica. Súťažné disciplíny: 

hod granátom, hod na cieľ, šípky, 

streľba zo vzduchovky, kop na cieľ. 

Príďte si s nami zasúťažiť a stráviť 

príjemné dopoludnie. Občerstvenie 

zabezpečené (štartovné 2€). Tešia 

sa na Vás organizátori! 

Výbory SZTP

Pobyt
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že organizuje rekon-

dičný pobyt v Hokovciach v termíne 

22. – 28. septembra 2019. Cena 

pobytu je 170€ a polovicu ceny, 85 

€ je potrebné zaplatiť do konca júna 

v  kancelárii. Bližšie info na tel. č.: 

045/692 08 75 počas úradných ho-

dín, (v  pondelok, utorok a  stredu) 

v čase od 8:00 – 14:00 hod. 

Výbor ZO SZTP, 

Banská Štiavnica

Stretnutie
Čas letí, ale spomienky a  priateľ-

stvá zostávajú...

Vážení bývalí kolegovia, pozývame 

Vás na nezávislé stretnutie s býva-

lými spolupracovníkmi OPP, ktoré 

sa uskutoční v  piatok 14.6.2019 

o 16,00 hod. v reštaurácii hotela 

Kerling (bývalý hotel SPP), ul. Dol-

ná 12, Banská Štiavnica. Vstupné 

je 6€/osoba na občerstvenie (veče-

ra, pagáčiky, voda). Ostatnú kon-

zumáciu si platí každý sám. Teší-

me sa na spoločné stretnutie.

Organizačný výbor

Divadlo
Živena – MO Banská Štiavni-

ca pozýva všetky členky a  priaz-

nivcov spolku do  priestorov bý-

valého Metropolu na divadelné 

predstavenie českého divadla 

Kampa dňa 14.6. o  19:30, ktoré 

je organizované v  rámci festivalu 

Vlnoplocha. Pozrieme si spolu živo-

topisnú drámu Edith Piaf so živou 

hudbou a krásnym spevom. Prihlá-

siť sa môžete u  členiek výboru na 

t.č.: 0907 794 180/0911 608 524. 

Renata Taligová

V poslednom období je 

erudovanými odborníkmi 

pozorovaný a zaznamená-

vaný narastajúci počet detí 

s autizmom. 

Autizmus je duševná porucha vývi-

nu, ktorá sa prejavuje u detí už od det-

stva. Zjednodušene povedané, je to 

stav, ktorý je charakterizovaný indi-

viduálnymi špecifi ckými príznakmi 

v oblastiach predstavivosti, hier, soci-

álnych vzťahov, záujmov a iných, me-

nej či viac, dôležitých stavov a indícií.. 

Deti s touto vývinovou poruchou ne-

dokážu vnímať podnety vonkajšieho 

sveta, resp. vnímajú spomenuté pod-

nety inak – svojsky. Často sa uzatvára-

jú do svojho sveta a pre okolie sa spra-

vidla javia ako keby ich záujem bol 

fl egmatický, ľahostajný, neraz nejas-

ný. V skutočnosti sa však upínajú na 

to svoje vnímanie vlastného sveta a ži-

vota a pokiaľ sa s nimi začne včas pra-

covať, postupne sa dokážu vo veľkej 

miere socializovať a začleniť medzi os-

tatných ľudí. Vedcom sa doposiaľ po-

darilo zistiť len čiastočne príčiny tohto 

ochorenia. Je však pravda, že konti-

nuálnou medzinárodnou kooperáciou 

sa výsledky bádania v tejto oblasti ve-

decky posúvajú, no zrejme cieľ je ešte 

ďaleko. Istú mieru v jeho jadre a pre-

puknutí zohráva dedičnosť. Vo vše-

obecnosti však ide o súhru veľkej série 

faktorov, ktoré sú známe, menej zná-

me alebo doposiaľ neznáme.

Na základe všetkých týchto činite-

ľov, ale hlavne vychádzajúc zo záuj-

mu o  danú problematiku pedagó-

gov, sociálnych pracovníkov, rodičov 

a tiež dobrovoľníkov, ktorí sú s daný-

mi osobnosťami v priamom kontakte, 

pripravila a  zorganizovala Špeciálna 

základná škola v Banskej Štiavnici pod 

vedením riaditeľky školy Mgr. Beaty 

Rafajovej, ktorá sa danej problemati-

ke dlhodobo venuje, odborný seminár 

pod názvom „Žiť a  pochopiť“. Priamo 

zainteresovaná do tejto problematiky 

bola kontaktovaná Spoločnosť na po-

moc osobám s autizmom Banská Bys-

trica (SPOSA BB), ktorej predsedníčka 

Mária Helexová a členky Dana Bohá-

čiková a Mgr. Lýdia Kasanická veľmi 

radi a ochotne prisľúbili svoju účasť. 

Sú to však predovšetkým matky, kto-

ré sú mimo rámca všetkých svojich 

povinností, priamo zainteresované do 

danej problematiky. Ako už bolo spo-

menuté, sú totiž matkami takýchto 

detí. Každá mala pripravenú vlastnú 

prednášku, ktorou sa v rámci svojich 

vedomostí a skúseností chcela v krát-

kosti podeliť s  ostatnými zaintere-

sovanými a zúčastnenými. Ako prvá 

vystúpila s  prednáškou k  téme „Žiť 

a pochopiť“ p. Dana Boháčiková, po nej 

vystúpila s prednáškou „Inklúzia v pra-

xi“ p. Mgr. Lýdia Kasanická a ako tre-

tia vystúpila predsedníčka pozvanej 

spoločnosti p. Mária Helexová s  té-

mou „Správny prístup k autizmu“. Tie-

to erudované dámy preukázali naozaj 

veľkú odbornosť a veľmi dobré vedo-

mosti a skúsenosti z danej problema-

tiky a boli prínosom a obohatením pre 

všetkých zúčastnených z okolitých zá-

kladných škôl, materských škôl, rodi-

čov, občianskych združení, červeného 

kríža, domácich pedagógov, študen-

tov pedagogiky a iných zúčastnených. 

Po prednáškach v rámci diskusie pre-

behlo množstvo debát a výmen skúse-

ností, ktoré aj takouto formou prispie-

vajú k osvete a lepšiemu pochopeniu 

takto postihnutých ľudí v rámci dané-

ho regiónu.

Autori článku, ilustračné foto a foto: 

Beata Rafajová; 

Miloš Bendík

Seminár o autizme 
v ŠZŠ Banská Štiavnica

Prednáška v špeciálnej základnej škole  foto Archív ŠZŠ
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Spomienka

Navždy prestali 

pre Teba hviezdy 

svietiť, už na-

vždy prestalo pre 

Teba slnko hriať, 

ale tí, čo Ťa mali radi, nikdy ne-

prestanú na Teba spomínať.

Dňa 9. júna 2019 uply-

nie 19 rokov, čo nás navždy 

opustil náš drahý syn, syno-

vec a vnuk Mário Konôpka. 

Kto ste ho poznali, venuj-

te mu tichú spomienku. So 

smútkom v srdci spomínajú: 

tatino, maminka, sestry 

Bianka, Paulínka, brat 

Jakubko, starká, babina 

a ostatná rodina

Spomienka

Dňa 3. júna 

uplynulo 25 

rokov, čo nás 

vo veku 51 ro-

kov opustil náš 

manžel, otec, starý otec Du-

šan Kališek. S úctou, láskou 

a vďačnosťou spomínajú 

manželka a deti 

s rodinami

oznamy, 
spomienky

Poďakovanie
Len málo ľudí sa dožije takého 

krásneho veku, len málo ľudí si 

Boh váži tak, že ich nechá krá-

čať po svete 100 a viac rokov. Teší 

nás, že je to práve mama, babič-

ka, prababička, teta Pavlínka Po-

pracová. Hoci už zdravie neslú-

ži tak ako voľakedy, nevadí, túto 

daň musí zaplatiť každý. Čas mla-

dosť odniesol, ale srdce nie. Vo 

svojich 101 rokoch si vybozkáva 

pravnukov a  nás pohladí teplou 

rukou. Všetci, čo prišli blahože-

lať, jej priali hlavne zdravie, poho-

du, pokoj, aby ešte pobudla medzi 

nami. Ďakujeme za kytice kvetov, 

darčeky, úprimné slová, pozdra-

vy. Ďakujeme celej rodine, priate-

ľom, známym, susedom. Za milú 

návštevu ďakujeme aj poslancom 

MsZ p. Mičurovi a p. Mgr. Kabi-

novi. Ešte raz všetkým jedno veľ-

ké ďakujem! 

Syn Jaroslav s rodinou

V júni si pripomenieme 

významné výročie – 100 rokov 

od príchodu Československej 

armády pod velením plukov-

níka Šnejdárka. 

V  tom čase bola už niekoľko týž-

dňov južná časť Slovenska obsade-

ná maďarskou armádou. Po zániku 

Rakúsko – Uhorska a vyhlásenia ná-

stupníckych štátov, vznikla v Maďar-

sku boľševická vláda Bélu Kuna, kto-

rej snaha bola viac spolupracovať so 

Sovietskym zväzom. Vyhlásili najskôr 

Maďarskú (sovietsku) republiku rád 

a jej vojská v máji 1919 vtrhli na úze-

mie Slovenska. Behom krátkeho času 

obsadili asi tretinu územia, na ktorom 

bola vyhlásená Slovenská (sovietska) 

republika rád. Na tomto území sa na-

chádzala aj Banská Štiavnica.

Československá armáda existovala 

v tom čase viac na papieri ako reálne. 

Takmer stotisíc vojakov bolo uviaz-

nutých na ruskom fronte a ďalšie de-

saťtisíce na talianskom. Narýchlo sa 

preto sformovala malá armáda pod 

velením plukovníka Šnejdárka, ktorá 

prišla na Slovensko bojovať. Išlo vlast-

ne o jedinú vojnu, ktorú Českosloven-

ská armáda reálne kedy viedla a kto-

rú aj vyhrala. Behom troch mesiacov 

sa podarilo vytlačiť maďarskú armá-

du z územia dnešného Slovenska späť 

za rieku Ipeľ, ktorá bola demarkač-

nou líniou dohodnutou mocnosťa-

mi. Jediné významné mesto, ktoré sa 

nepodarilo vrátiť za našu stranu hra-

níc je Miškolc. Preto je dnes v Maďar-

sku a úplne reálne mohla mať Banská 

Štiavnica rovnaký osud.

Oslobodenie Banskej Štiavnice bolo 

jedným z míľnikov tejto malej vojny. 

Bitka sa odohrala 10. júna 1919 a blí-

ži sa jej 100 – té výročie. Z bitky sú aj 

vzácne historické zábery. Okrem via-

cerých zranených vieme minimál-

ne o jednej obeti bitky, ktorú pocho-

vali priamo na štiavnickej Kalvárii. 

Išlo o  Františka Broža, ktorý podľa 

dostupných informácií nemal vtedy 

a vlastne ani dodnes žiadny pohreb-

ný obrad.

Pri príležitosti 100 – ho výročia tých-

to udalostí bude v regióne niekoľko 

spomienkových akcií. Okrem iné-

ho, dňa 9.6.2019 bude na železničnej 

stanici pristavený Legiovlak, ktorý 

pripomína aktivity československých 

legionárov počas 1. svetovej vojny. 

Ide o  špičkovú rekonštrukciu histo-

rického vlaku, ktorý fungoval ako 

malé mesto,mal vlastné ubytovanie, 

nemocnicu, bojové vozne, dielne či 

velín. Jeho príchod na stanicu sa oča-

káva o 10:00 hod. a vstup je voľný. Je 

to vhodné pre celé rodiny, ide o sku-

točnú atrakciu.

Sprievodnou akciou, ktorá sa usku-

toční taktiež v nedeľu od 14:00 hod., 

bude rekonštrukcia známej fotogra-

fi e spod Kalvárie v historických kos-

týmoch, kde na útok čaká plukovník 

Šnejdárek so svojimi vojakmi.

Neskôr, od 15:00 hod. budú delegácie 

legionárov klásť vence k hrobu Fran-

tiška Broža na Kalvárii. Len tri dni 

pred storočnicou jeho úmrtia sa tak 

konečne dočká zaslúženej pocty!

Všetci ste srdečne vítaní, na podujatia 

je voľný vstup a Legiovlak je v Banskej 

Štiavnici prvý a na dlho poslednýkrát!

Martin Macharik

100 rokov od oslobodenia 
Banskej Štiavnice od maďarských vojsk

14. júna 2019 o 18.00 hod. bude 

v rámci 8. ročníka Medziná-

rodného hudobného festivalu 

Schemnitiensis 2019 účinkovať 

na koncerte v Rytierskej sale 

Starého zámku v Banskej 

Štiavnici renomovaný súbor pre 

starú hudbu Musica aeterna. 

Tento súbor vznikol v roku 1973 ako 

unikátne koncertné profesionálne te-

leso, ktoré sa na Slovensku ako prvé 

venovalo interpretácii tzv. "starej hud-

by". Zakladateľom súboru je význam-

ný slovenský hudobný a výtvarný te-

oretik a hudobný pedagóg – prof. Jan 

„Hansi“ Albrecht. Práve jemu, resp. 

100. výročiu jeho narodenia sú veno-

vané všetky koncerty súboru Musica 

aeterna v koncertnej sezóne 2019.

Pre banskoštiavnické publikum si or-

chester tentoraz pripravil hudobné 

i interpretačné mimoriadne zaujíma-

vý projekt "Sláčikový fenomén 17. storo-

čia".

Lucia Luknárová,  

OZ Musica aeterna

Schemnitiensis 2019

Súbor Musica aeterna  foto Archív autora
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Medzinárodný deň múzeí, 

ktorý je ofi ciálne daný na 18. 

mája je aj pre nás v Múzeu vo 

Svätom Antone míľnikom, pri 

ktorom už tradične sprístup-

ňujeme verejnosti tzv. trinástu 

komnatu. 

Tento rok pri príležitosti dňa múzeí 

sme v reprezentačných priestoroch 

Múzea vo Svätom Antone sprístup-

nili nosnú výstavu „Veduty európ-

skych miest“, ktorá potrvá až do kon-

ca októbra. 

Dňa 17. mája 2019 sme privíta-

li nielen ctených hostí a návštevní-

kov, ale aj mladučkú generáciu žia-

kov MŠ Ferdinanda Coburga vo 

Svätom Antone. Tí najmenší prišli 

s pekným poslaním a neboli tu ná-

hodou. Prišli preto, lebo práve oni 

napĺňajú hodnoty budúcnosti tra-

dícií a  v  tento deň ich odkaz bol 

v podobe veršu a básničky a hlavne 

bol  povzbudením pre nás zamest-

nancov múzeí ľudovo nazývaných 

„múzejníci“. Poďakovanie prirodze-

ne patrí preto aj pedagógom, ktorí 

naše detičky vychovávajú. A  to, že 

na nás myslia si zaslúži „Veľké ďaku-

jeme!“

Prezradíme, že detičky a tieto vedu-

ty majú spoločného jedného vzác-

neho človeka, ktorým je J.E. Susan 

Kleebank, ktorá už od roku 2016 

propagovala tieto veduty ako „Ta-

jomné grafi ky“ v  Brazílii počas Let-

ných olympijských hier v  Rio de 

Janeiro, tiež v  Bratislave na Brati-

slavskom hrade či vo Dvorane Mi-

nisterstva kultúry SR. Ale aj vo švaj-

čiarskej Ženeve v  budove Svetovej 

obchodnej organizácie (World Tra-

de Organization). Všade sa stretla 

so značným ohlasom. Rád pozna-

menávam, že vďaka dobrej spolu-

práci s  brazílskou ambasádou sa 

mohli prezentovať až v  Brazílii aj 

výtvarné práce detí práve našej ZŠ 

s  MŠ Ferdinanda Coburga vo Svä-

tom Antone s  tematikou olympij-

ských športov i  s  témou brazílske-

ho a slovenského vtáctva, z ktorých 

boli vydané až 2 vydarené publiká-

cie.

V múzeu sme úprimne radi, že mô-

žeme pomáhať pri úspešnej prezen-

tácii slovenskej kultúry i tvorivosti 

našich detí vo svete. A v nich je naša 

budúcnosť!

Výstava by nemohla byť otvorená 

bez vzácneho hosťa, a  preto sme 

radi privítali už emeritného riadite-

ľa Ing. Mariana Číža.

Táto súčasná výstava nezáväz-

ne nadväzuje na predchádzajúce 

úspešné výstavy ako Petrov Zdar! 

O  rybách a  rybároch v  roku 2018 

(vzhľadom na to, že sme od minu-

lého roka aj rybárskym múzeom), 

alebo výstava „Príbehy ukryté v  ob-

razoch“ (2017) a  výstava „Vtáky“ 

(2016).

Medzinárodný deň múzeí oslavuje-

me už od roku 1977, kedy ho prija-

la Medzinárodná rada múzeí ICOM 

založená už v roku 1946 so sídlom 

v  Paríži. A  v  súčasnosti každoroč-

ne odsúhlasuje tému na konkrétny 

rok. Téma tohtoročná je Museums 

as Cultural Hubs: Th e Future of Tra-

dition / Múzeá ako kultúrne centrá: 

budúcnosť tradície.

Je to dobrá príležitosť, aby si ve-

rejnosť všimla, že nielen po celom 

svete sú významné múzeá, ale aj 

na Slovensku máme pekné kultúr-

ne centrá a múzeá sú veľmi dôležité 

ustanovizne.

Múzea sú pamäťou národa. Sú mos-

tom medzi návštevníkmi a  expo-

nátmi a  sú mostom medzi kedysi 

a potom. Pomáha nám zobrať z his-

tórie to dobré a  to zveľadiť, a  na 

tom zlom sa poučiť. Múzeá sú pú-

tavý rozprávač príbehov. Pomáhajú 

verejnosti aj prostredníctvom takto 

získaných poznatkov a  informácií 

lepšie chápať význam múzeí a  ich 

úlohy pri záchrane, ochrane a sprí-

stupňovaní kultúrneho dedičstva.

V  tento rok sú kladené na múzeá 

nové úlohy, aby sme sa zo static-

kých inštitúcií pokúsili pretrans-

formovať na interaktívne inštitúcie 

zamerané na návštevníkov a komu-

nity. Byť fl exibilní a mobilní.

Poďakovanie patrí hlavne kurátor-

kám, ktoré pomohli túto výstavu 

zrealizovať: Ing. Monike Maňkov-

skej a Mgr. Márii Ďurianovej, ktoré 

jej vdýchli príbeh, ale tiež kolegom 

– pracovníkom Múzea vo Svätom 

Antone, ktorí pomáhali pri realizá-

cii výstavy. Poďakovanie patrí tak-

tiež nášmu zriaďovateľovi, ktorým 

je MPRV SR za ich pomoc a pocho-

penie v ochrane zvereného kultúr-

neho dedičstva.

Prajeme Vám príjemný kultúrny zá-

žitok!

Štefan Engel,

riaditeľ múzea

Medzinárodný deň múzeí 
a Veduty európskych miest

Vernisáž výstavy v Kaštieli sv. Anton  foto Archív MsA

15. mája 2019 si Územný 

spolok Slovenského 

Červeného kríža v Banskej 

Štiavnici pripomenul 100-té 

výročie založenia SČK. 

Na slávnostnom stretnutí sa zišli 

nielen zamestnanci ÚzS SČK v  B. 

Štiavnici, ale i  členovia Výkonnej 

rady SČK, mládežníci SČK a  ďalší 

dobrovoľníci zástupcovia miestnych 

spolkov. Doterajšiu činnosť ÚzS 

SČK v Banskej Štiavnici vo svojom 

príhovore zhodnotili predsedníčka 

Územnej rady SČK, JUDr. Ľubosla-

va Horváthová a riaditeľka ÚzS SČK 

v B. Štiavnici, Katarína Senciová.

Za doterajšiu spoluprácu členovia 

Územnej rady odovzdali Ďakovné 

listy za podporu a spoluprácu.

SČK Banská Štiavnica

Oslava 100 rokov od založenia SČK

Úspešná 
Františkova olympiáda

Dňa 30.5.2019 usporiadala MŠ 

sv. Františka Assiského v  spolu-

práci s Mestským úradom v Ban-

skej Štiavnici 3. ročník Františko-

vej olympiády. Zúčastnili sa na nej 

malí športovci materských škôl 

z  okresu Banská Štiavnica. Deti 

súťažili vo viacerých športových 

disciplínach. Našim cieľom bolo 

rozvíjať pohybovú zdatnosť a ak-

tivitu detí pomocou súťaživých 

hier.

Ďakujeme všetkým sponzorom, 

ktorí prispeli na tento krásny pro-

jekt, pomocou ktorého sa nám 

podarilo u detí dosiahnuť radosť 

z pohybu, spokojnosť a kolektív-

ne šťastie. 

Emília Bartková

Zájazd
Členovia SZTP s prispením Mest-

ského úradu v Banskej Štiavnici sa 

zúčastnili v utorok 28. mája 2019 

rekondičného zájazdu v  Podháj-

skej. Na túto obľúbenú akciu cho-

dia pravidelne až dva plné auto-

busy.

Tentokrát sme veru mali aj oba-

vy, lebo predpoveď počasia nebola 

vôbec optimistická, ale lejak, kto-

rý sme ráno zažili, bol ešte hor-

ší ako predpoveď. Naši dôchod-

covia sú však otužilí a odhodlaní 

plniť si svoje sny, a tak okolo 10. 

hodiny sme už boli v Podhájskej. 

Aj napriek horšiemu počasiu boli 

členovia vo vonkajších bazénoch, 

lebo vodička bola príjemná, teplá, 

a tak sme si relax v bazénoch uži-

li na sto percent. A  počas dáždi-

ka sme išli na obed a doplnili sme 

stratenú energiu a  nakoniec nás 

potešilo aj slniečko. Ani sme netu-

šili, že popoludní v okolí Štiavni-

ce nielenže zase pršalo, ale padal 

dokonca aj menší ľadovec. Takže 

nakoniec nám v bazénoch a teplej 

vodičke bolo oveľa lepšie ako keby 

sme zostali doma. Bolo výborne 

a tešíme sa na ďalšie výlety.

Výbor SZŤP Banská Štiavnica

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 7.6. o 19:30 hod.Piatok 7.6. o 19:30 hod.
BooksMArTBooksMArT

Komédia, 105 min., MP:15, vstupKomédia, 105 min., MP:15, vstupné: né: 
5€. Najlepšie kamošky a zároveň naj-5€. Najlepšie kamošky a zároveň naj-
lepšie študentky v triede Amy a Molly lepšie študentky v triede Amy a Molly 
sú veľmi múdre, šikovné... a dosť ne-sú veľmi múdre, šikovné... a dosť ne-
obľúbené. Myslia si, že život je ukrytý obľúbené. Myslia si, že život je ukrytý 
len v učebniciach a na svojich spolu-len v učebniciach a na svojich spolu-
žiakov s horšími známkami sa pozera-žiakov s horšími známkami sa pozera-
jú s neskrývaným dešpektom. Lenže jú s neskrývaným dešpektom. Lenže 
deň pred ukončením štúdia si obe zrazu deň pred ukončením štúdia si obe zrazu 
uvedomia krutú pravdu – 4 roky šprta-uvedomia krutú pravdu – 4 roky šprta-
nia boli v podstate stratou času a ony si nia boli v podstate stratou času a ony si 
mohli užívať presne ako všetci ostatní. mohli užívať presne ako všetci ostatní. 

Sobota 8.6. o 19:30 hod.
Ted BUNdY: DiAbol 

s ľUdskoU TvÁroU

Dráma, krimi, 108 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Prekvapivým rozprá-
vačom strhujúceho fi lmu je Bundyho 
priateľka, ktorá s ním v čase vrážd žila 
pod jednou strechou a o  jeho hrôzo-
strašnej činnosti nemala ani potuchy. 
Až postupne zisťuje, že muž, s ktorým 

viedla láskyplný rodinný život, je jed-viedla láskyplný rodinný život, je jed-
ným z  najhľadanejších a  najväčších ným z  najhľadanejších a  najväčších 
monštier Ameriky.monštier Ameriky.

Nedeľa 9.6. o 17:00 hod.Nedeľa 9.6. o 17:00 hod.
Môj dedo spAdol Môj dedo spAdol 

z MArsUz MArsU

Rodinný, 75 min., MP:7, vstupné: 5€Rodinný, 75 min., MP:7, vstupné: 5€
Život dievčatka Uny sa v jednej chvíli Život dievčatka Uny sa v jednej chvíli 
otočí hore nohami. Jej deda unesú mi-otočí hore nohami. Jej deda unesú mi-
mozemšťania. Una zistí, že jej dedo je mozemšťania. Una zistí, že jej dedo je 
sám mimozemšťan, ktorého raketa ha-sám mimozemšťan, ktorého raketa ha-
varovala na zemi pred mnohými rok-varovala na zemi pred mnohými rok-
mi. V  pivnici objaví dedovho pilota, mi. V  pivnici objaví dedovho pilota, 
malého mrzutého robota. Una a robot malého mrzutého robota. Una a robot 
majú necelých 24 hodín na to, aby na-majú necelých 24 hodín na to, aby na-
šli a zachránili deda. šli a zachránili deda. 

Nedeľa 9.6. o 19:30 hod.Nedeľa 9.6. o 19:30 hod.
PsiA dUšA 2PsiA dUšA 2

Rodinný, 108 min., MP:12, vstupné: Rodinný, 108 min., MP:12, vstupné: 
5€. Psia duša 2 je voľné pokračovanie 5€. Psia duša 2 je voľné pokračovanie 
úspešného fi lmu o  vernom psom ka-úspešného fi lmu o  vernom psom ka-
marátovi, ktorý nakoniec nájde svojho marátovi, ktorý nakoniec nájde svojho 
strateného pána. strateného pána. 

Utorok 11.6. o 19:30 hod.Utorok 11.6. o 19:30 hod.
ŠťAsTNý LAzzAroŠťAsTNý LAzzAro

Dráma, 125 min., MP:12, vstupné: Dráma, 125 min., MP:12, vstupné: 
4€. Lazzaro je mladík tak dobrosrdeč-4€. Lazzaro je mladík tak dobrosrdeč-
ný a upřímný, až se některým lidem ný a upřímný, až se některým lidem 
zdá hloupý. Žije v odlehlé části Itálie zdá hloupý. Žije v odlehlé části Itálie 
v izolované komunitě rolníků, kteří už v izolované komunitě rolníků, kteří už 
před desítkami let ztratili kontakt se před desítkami let ztratili kontakt se 
zbytkem světa a bez nároku na mzdu, zbytkem světa a bez nároku na mzdu, 
vzdělání nebo slušné životní podmín-vzdělání nebo slušné životní podmín-
ky tvrdě pracují pro svou vychytra-ky tvrdě pracují pro svou vychytra-
lou paní.  lou paní.  

Štvrtok 13.6. o 19:30 hod.Štvrtok 13.6. o 19:30 hod.
X – MeN: X – MeN: 

DArk PhoeNixDArk PhoeNix

Akcia, Sci – fi , 114 min., MP:12, Akcia, Sci – fi , 114 min., MP:12, 
vstupné: 5€.X – Meni čelia najhroz-vstupné: 5€.X – Meni čelia najhroz-
nejšiemu a najsilnejšiemu nepriateľo-nejšiemu a najsilnejšiemu nepriateľo-
vi z vlastných radov – Jean Grey. Po-vi z vlastných radov – Jean Grey. Po-
čas vesmírnej záchrannej misie Jean čas vesmírnej záchrannej misie Jean 
takmer zomrie. Po návrate domov zis-takmer zomrie. Po návrate domov zis-
tí, že neznáma vesmírna sila posilnila tí, že neznáma vesmírna sila posilnila 
jej schopnosti, ale zároveň sa stala nie-jej schopnosti, ale zároveň sa stala nie-
kým kompletne iným.kým kompletne iným.

Bližšie info: odd. kultúry, športu Bližšie info: odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumá-

ciu v  hodnote 10eur v  pizzerii, 

reštaurácii Black M, Nám. sv. Tro-

jice 6/2, Banská Štiavnica si vý-

herca môže vyzdvihnúť v  redak-

cii ŠN. Správne znenie krížovky 

z č.20/2019: „Intelekt je neviditeľný 

pre toho, kto nijaký nemá.“ Výher-

com sa stáva Emília Škvarková, 

Podhorie. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráte o  poukážku 

na konzumáciu v  hodnote 10eur 

v  pizzerii, reštaurácii Black M, 

Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správ-

ne vylúštiť krížovku a  zaslať ju 

spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 17.06.2019.

V  tajničke sa ukrýva výrok Nor-

berta Frýda:

A., 996 v  Ríme, krava po maďar-

sky, Úrad vlády, Kultúrne stre-

disko mládeže,

B., 2. časť tajničky,

C., Atmosféra skr., slovenský he-

rec, vlastnil, takto,

D., Osobné zámeno, výr, kríženec 

koňa a somára, roztĺkaj,

E., Plocha 1 ár, miska, čistiaci pro-

striedok,

F., Meno dcéry Dary Rolins, pri-

pravuje jedlo, vážilo si,

G., Poomývaj, výrobca obuvi, svá-

ko, Okresný výbor,

H., Otázka 1. pád, Katarína, útok, 

predložka,

I., Pracovala pluhom, elipsa, jed-

noduchá zbraň,

J., Časť hudobnej osnovy, titan, 

príšera,

K., 3. časť tajničky, nechyť.

1., Meno Rapaičovej, Začiatok 

tajničky, tuto,

2., Sondy, zn. starších práčok, šar-

ha,

3., Vlastním, slané minerály, vo-

jenská farba,

4., Spoluhlásky v slove muž, česká 

TV, Baltické more, liter,

5., Patriaca Adovi, buničina, WC,

6., Hl. mesto Lotyšska, Martina, 

ruská rieka, 5 v Ríme,

7., Aha, Miroslava, zn. kozmetiky,

8., Citoslovce bolesti, je povinná, 

nie mladý,

9., Oznámila úradom, cválanie, 

osobné zámeno,

10., Rozprávková postava, vták 

česky, citoslovce pohŕdania,

11., Popravca, kúzlo, čistil praním,

12., Zakalil, časť Slovenska,

13., Nápoj, Koniec tajničky, tex-

tová skratka.

Pomôcky: Riga, Romo, phe, Avon

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Krížovka
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Johan

V  projekte Banská Štiavnica – 

Mesto kultúry 2019 je aj výsta-

va historických fotografi í Prázdni-

ny na Klingeri. Výstavu pripravujú 

Vladimír Bárta, štiavnický rodák, 

fotograf a  publicista a  autor kníh 

o Banskej Štiavnici, Slovenské ban-

ské múzeum a  Fond na podporu 

umenia na 8. – 31. júla 2019 v Ber-

ggerichte. Výstava priblíži aj dnes 

už nežijúce štiavnické plavecké le-

gendy s  ich plaveckou prezývkou. 

Dnes to bude Janko Maruška.

Menom Johan na rodnej Hornej 

Rovni volali Janka Marušku. Jeho 

dom stojí na rovnickom námestí 

oproti kostolu. Na tomto jedinom 

väčšom rovnom placi miestni šar-

vanci pri pasení kráv hrávali aj fut-

bal. Jano medzi nimi vynikal naj-

mä vtedy, keď sa postavil do brány. 

Talentovaného brankára mrštné-

ho ako z gumy si ešte počas gym-

naziálnych štúdií všimli funkcioná-

ri futbalového oddielu ŠAC. Pôsobil 

v dorasteneckom mužstve a po od-

chode brankára a  zároveň tréne-

ra Gustáva Krupca chránil brán-

ku I. mužstva. Mohli by sme ho 

nazvať univerzálnym brankárom, 

lebo okrem futbalovej sa odvážne 

staval aj do bránky hokejovej a há-

dzanárskej. Keďže na Hornú Roveň 

ešte neviedla cesta pre autá a  au-

tobusy, chodieval Johan zo školy 

a do školy peši a cestou sa zastavil 

na Klingeri. Vo vodnopólovej brán-

ke chytal bývalý brankár reprezen-

tačného mužstva Filip Daninger. 

Keď Filo alebo aj náhradní brankári 

Zolo Mayer a Jaro Barčák absento-

vali, skočil do brány osvedčený gól-

man Johan Maruška. Okrem toho 

mal na Klingeri na veľkých scho-

doch svoj schodík, kde so svojimi 

priateľmi sedával a  viedol vášnivé 

debaty o športe.

KFP

KULTÚRA

Janko Maruška (v strede) so svojimi kamarátmi  foto Archív KFP

Oprava
V  predchádzajúcom čísle ŠN zo 

dňa 30.5. v  článku "Výsledky eu-

rovolieb 2019" boli pri spracova-

ní výsledkov omylom uvedené 

počty hlasov voličov pre 2 kandi-

dátov na europoslancov. Správ-

ne malo byť: Robert Hajšel – 325 

hlasov a doc. MUDr. Filip Dannin-

ger, CSc. – 68 hlasov. Za chybu sa 

ospravedľňujeme! 

red

Prázdniny na Klingeri 12

Druhý júnový piatok patrí aj 

tento rok ľuďom so svalovou 

dystrofi ou a iným nervo-

vo-svalovým ochorením. 

V  tento deň vyjdú spolu s  dobro-

voľníkmi v  belasých tričkách do 

ulíc  cca  50 miest a  obcí po celom 

Slovensku. Rozdávať budú symbol 

ochorenia – belasé motýliky  a  in-

formačné letáky. Motýľ vyjadru-

je túžbu ľudí s  nervovo-svalovými 

ochoreniami po samostatnom po-

hybe, poukazuje na ich zraniteľnosť 

a krehkosť ich životov.

Svalová dystrofi a a  iné nervo-

vo-svalové ochorenia sú ochorenia 

svalov celého tela, spôsobujú bez-

vládnosť, odkázanosť na pomoc 

druhej osoby a  rôzne pomôcky. 

Ochorenia majú postupne sa zhor-

šujúci priebeh, ktorý sa nedá zasta-

viť, lebo na ne neexistuje liek. Po-

stihujú dospelých, deti aj bábätká. 

Najťažšie štádiá ochorenia spôso-

bujú odkázanosť na dýchanie po-

mocou umelej pľúcnej ventilácie 

v  domácom prostredí a  neschop-

nosť prehĺtať. Ochorenie sťažuje 

prístup k vzdelaniu a zamestnaniu, 

spôsobuje izoláciu rodín a dostáva 

ich do sociálnej núdze.

Cieľom kampane je informovať ve-

rejnosť o  dôsledkoch týchto ocho-

rení a  výnos z  verejnej zbierky  sa 

použije na  doplatky na pomôc-

ky  pre ľudí s  nervovo-svalovým 

ochorením. Najmä na elektric-

ké a  mechanické vozíky a  ich in-

dividuálne úpravy, príslušenstvo 

k  vozíkom, antidekubitné sedač-

ky a  matrace, zdvíhacie zariade-

nia, náhradné batérie do dýchacích 

prístrojov, alternatívne ovláda-

nie počítača, odsávačky hlienov 

a iné špecifi cké pomôcky, ktoré ľu-

dia s  nervovo-svalovým ochore-

ním potrebujú pre plnohodnotný 

život a  štát ich prepláca len čias-

točne alebo dokonca vôbec. Dote-

raz sme z verejnej zbierky pomohli 

v  645-tich  prípadoch sumou  353 

051,17€. Podrobne o tom informu-

jeme na www.belasymotyl.sk. 

Ako môžete podporiť verejnú 

zbierku Belasý motýľ

1. 7. júna budeme mať v  Banskej 

Štiavnici informačný stánok pri 

vchode do Billy, kde môžete pri-

spieť do pokladničky.

2. Darujte online:

https://omdvsr.darujme.sk/226/

Bankovým prevodom môžete pri-

spieť ľubovolnou sumou.

3. Prispejte na účet verejnej zbierky 

číslo SK2211000000002921867476 

v Tatra banke

Bankovým prevodom môžete pri-

spieť ľubovoľnou sumou.

4. Zašlite darcovskú SMS

Na účet verejnej zbierky môžete 

prispieť aj prostredníctvom zasla-

nia darcovskej SMS. Postup je jed-

noduchý: vyťukajte do mobilu SMS 

s textom DMS MOTYL a pošlite na 

číslo 877, ktoré platí pre operátorov 

Orange, Telekom, O2. Cena darcov-

skej SMS správy je 2€. Viac infor-

mácií na www.donorsforum.sk.

Podporiť verejnú zbierku týmito 

spôsobmi môžete do  31. decem-

bra 2019.

Ďakujeme!

Zbierka je povolená na základe roz-

hodnutia Ministerstva vnútra SR 

o povolení konania verejnej zbierky 

č. SVS-OVS2-2019/004699 a je po-

volená do 31. 12. 2019.

Jozef Blažek, koordinátor 

kampane OMD v SR

7. jún 2019 – 19. ročník 
kampane Belasý motýľ

Pozvánka 
na výstavu
Oživené belujské hrnčiarstvo.

Akademický sochár Štefan Mlích 

nám na nej predstavuje taniere, 

misy, krčahy a džbány, ale aj truh-

licu vyzdobenú starým belujským 

ornamentom. Už pred rokmi mu 

učarovala pôvodná belujská hrnči-

na, ktorú reštauroval pre Sloven-

ské národné múzeum. Naštudoval 

si princípy jej tvorby a začal podľa 

nich pracovať. Farebnosť aj orna-

mentika sú pôvodné, a z nich vy-

tvára nové kombinácie.

Výstavu, ktorá sa nachádza v za-

sadačke Obecného úradu Beluj, si 

možno pozrieť do 11. júna. Prí-

stupná je v  rámci úradných ho-

dín obecného úradu a  v  sobotu 

od 15:00 do 16:00 hod. Ak by ste 

mali záujem prísť si ju pozrieť, tre-

ba vopred zavolať na číslo obecné-

ho úradu: 0911 963 593.

Alena Dzvoníková

Senec Triatlon
25.-26.5. sa v  Senci uskutočnil 

32. ročník triatlonu. V objemoch 

750 m plávanie, 20 km cyklis-

tika a  5 km beh v  nedeľu prete-

kali juniori, ženy, muži a  vete-

ráni. V  kategórii veteránov nad 

40 r. sme mali opäť zastúpenie. R. 

Nemčok za KMT BŠ tu štartoval 

už 20.-ty krát a časom 1:05:52 ob-

sadil 6. miesto. Plávanie v neopré-

ne časom 10:14, cyklistika 32:29 

a  beh za 21:59. Rozhodovalo sa 

hlavne na bicykli, kde sa vytvori-

li silné skupiny. Pretekal aj V. Po-

prac z BŠ a dosiahol kvalitný čas 

1:08:53 a  8. miesto v kategórii. 

Prvý pretek v triatlonovej sezóne 

tak máme za sebou. O dva týždne 

nás čaká Pressburg triatlon v Bra-

tislave. 

KMT BŠ
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Strieborná medaila pre Tonyho 

Zicha.

Obrovským úspechom sa pre 

Banskoštiavničana Tonyho Zi-

cha skončili Majstrovstvá Sloven-

ska v  šachu telesne postihnutých 

šachistov v Ružomberku. Tony ob-

sadil na tomto podujatí vynikajú-

ce druhé miesto, pričom však mal 

rovnaký počet bodov ako víťaz, 

rozhodlo len tzv. pomocné hodno-

tenie. Strieborná medaila garan-

tuje tomuto výbornému hráčovi 

a  organizátorovi banskoštiavnic-

kého šachového života postup na 

Majstrovstvá sveta ťažko telesne 

postihnutých a  vozíčkarov, ktoré 

sa za účasti svetovej špičky z Rus-

ka, Ukrajiny, Nemecka, Indie, Is-

landu a  ďalších krajín uskutočnia 

27. júna tiež v Ružomberku.

Ide o doteraz najväčší Tonyho ša-

chový úspech. Na majstrovstvách 

porážal súperov s  podstatne vyš-

ším ratingom a  prehral len jedi-

ný zápas. Tento pekný výsledok 

nech mu dodá ďalšie sebavedomie 

a  silu. Bude ju potrebovať, preto-

že tento výnimočný muž sa okrem 

vlastného šachového tréningu ve-

nuje aj vedeniu banskoštiavnic-

kého šachového klubu Opevne-

nie Banskej Štiavnice. Štiavnický 

šachový tím dosahuje v poslednej 

dobe výborné výsledky, jeho čle-

novia sa dokonca venujú aj prá-

ci s  deťmi v  detskom šachovom 

krúžku.

Tonymu k jeho krásnemu výsledku 

blahoželajú všetci milovníci šachu, 

členovia klubu Opevnenie Banskej 

Štiavnice, ale aj priatelia a známi. 

Spoločne mu však nielen gratulu-

jeme, ale aj ďakujeme za reprezen-

táciu mesta a želáme mu veľa ďal-

ších víťazných partií.

Peter Danáš

Úspech na Majstrovstvách Slovenska 
v šachu telesne postihnutých

3. kolo Banskobystrického 

plaveckého pohára sa usku-

točnilo 18.5.2019 na plavárni 

v Brezne. 

Preteku sa zúčastnilo 157 preteká-

rov z  9-tich klubov. Naši preteká-

ri z PKBS si vyplávali 55 osobných 

rekordov. Podarilo sa im získať 

3. miesto 20-krát, 2. miesto 19-krát 

a 1. miesto obsadili 21-krát. Svojím 

výkonom patrili k  2. najúspešnej-

šiemu klubu v  rámci Banskobys-

trického kraja.

Výsledky:

Muži:

Beňo Jakub r. 2010: 50m vs – 

5. 42.61, 100m vs – 3. 1:38.59, 

400m vs – 3. 6:53.14, 50m p – 

3. 54.77, 200m p – 2. 4:10.54, 50m 

m – 2. 46.34,

Borguľa Martin r. 2006: 50m vs – 

14. 32.61, 100m vs – 10. 1:11.62, 

400m vs – 5. 5:37.09, 50m p – 

8. 41.91, 200m p – 4. 3:12.47, 

50m m – 10. 38.77, 200m pp – 

3. 2:56.39,

Buzalka Adam r.2007: 50m vs – 

10. 37.36, 100m vs – 9. 1:26.48, 

50m z  – 4. 43.25, 100m z  – 

3. 1:29.55, 50m p – 5. 44.59, 200m 

p – 6. 3:29.13, 50m m – 3. 40.08,

Ernek Šimon r. 2000: 50m vs – 

1. 25.51, 100m vs – 1. 56.56, 50m 

z – 1. 31.62, 100m z – 1. 1:08.96, 

50m m – 1. 29.98,

Hornický Miroslav r. 2010: 50m vs 

– 6. 45.57, 100m vs – 5. 1:50.09, 

50m z – 4. 54.95, 50m p – 6. 56.53,

Holcz Patrik r. 2008: 50m vs – 

7. 34.37, 100m vs – 3. 1:16.51, 

400m vs – 2. 5:55.94, 50m z  – 

1. 40.42, 100m z – 2. 1:26.32, 50m 

m – 2. 39.31, 200m pp – 3. 3:07.91,

Labuda Jerguš r. 2008: 50m vs – 

13. 39.56, 100m vs – 12. 1:35.95, 

400m vs – 7. 6:53.14, 50m z  – 

7. 48.84,

Labuda Juraj r. 2011: 25m vs – 

1. 21.76, 25m z – 3. 26.736, 25m p 

– 1. 28.11, 25m m – 1. 28.12,

Maruniak Patrik r. 2006: 50m vs 

– 9. 30.01, 100m vs – 5. 1:07.86, 

400m vs – 3. 5:14.11, 50m z  – 

2. 35.48, 50m p – 3. 36.40, 200m 

p – 3. 3:00.89, 50m m – 2. 33.60,

Orság Dalibor Daniel r. 1998: 50m 

vs – 2. 27.68, 50m z – 2. 34.90, 50m 

p – 1. 33.67, 200m p – 1. 2:54.07, 

50m m – 2. 30.59,

Sikula Tomáš r. 2011: 25m vs – 

2. 21.86, 25m z – 4. 27.56, 25m p – 

2. 29.07, 25m m – 30.16,

Trenčan Sebastián r. 2011: 25m vs 

– 3. 22.73, 25m z – 1. 23.09, 25m p 

– 3. 30.72, 25m m – 3. 33.04,

Čamaj Ján r. 2010: 50m vs – 

1. 34.83, 100m vs – 1. 1:22.09, 

400m vs – 1. 6:15.89, 50m m – 

1. 40.08, 200m pp – 1. 3:18.10,

Ženy:

Chladná Stacy r. 2007: 50m vs – 

8. 36.57, 50m z – 4. 43.94, 100m 

z  – 5. 1:29.19, 50m p – 4. 43.25, 

200m p – 4. 3:24.22, 50m m – 

6. 40.69, 200m pp – 5. 3:14.25,

Drgoňová Zuzana r. 2010: 50m vs 

– 14. 49.48, 100m vs – 11. 1:56.92, 

50m z  – 10. 59.98, 50m p – 

13. 1:05.92, 50m m – 9. 1:08.22,

Kašiarová Hana r. 2010: 50m vs 

– 6. 41.78, 100m vs – 3. 1:32.21, 

50m z  – 4. 51.25, 100m z  – 

3. 1:43.53, 50m p – 5. 51.92, 50m 

m – 5. 53.56,

Kašiarová Tatiana r. 2007: 50m vs 

– 4. 34.37, 100m vs – 2. 1:14.93, 

400m vs – 2. 6:05.24, 50m p 

– 3. 42.10, 50m m – 4. 38.80, 

200m m – 1. 3:11.29, 200m pp – 

2. 2:58.54,

Kernáčová Hana r. 2010: 50m vs – 

10. 47.22, 100m vs – 10. 1:53.46, 

50m z – 5. 54.90, 50m p – 8. 55.51, 

50m m – 7. 57.87,

Klauzová Nella r. 2008: 50m vs – 

20. 43.96, 100m vs – 16. 1:47.21, 

50m p – 20. 1:00.51, 50m m – 

10. 50.30,

Machariková Žofi a r. 2009: 50m vs 

– 7. 42.14, 100m vs – 5. 1:35.50, 

50m z  – 2. 45.62, 100m z  – 

2. 1:39.88, 50m p – 3. 50.86, 50m 

m – 3. 51.32,

Potančoková Timea r. 2000: 50m 

vs – 2. 29.64, 100m vs – 1. 1:09.67, 

50m p – 1. 36.17, 50m m – 1. 30.92.

Legenda: vs – voľný spôsob, m – 

motýľ, z – znak, p – prsia, pp – po-

lohové preteky

PKBS

Banskobystrický plavecký pohár

Futbal
Futbalové výsledky:

V. liga, muži 24. kolo

B. Štiavnica/Š. Bane – Selce 2:3 

(2:1). Góly: Chmelina 2x

VI. liga, 26. kolo

Lovčica – Trubín – B. Štiavnica/Š. 

Bane „B“ 1:4 (0:0). Góly: Šima, 

Pachinger, Macko, vlastný

IV. liga, dorast 24. kolo

Brusno – Ondrej – B. Štiavnica/Š. 

Bane 0:4 (0:3). Góly: Bartoš 3x, 

Kočtúch

II. liga, 24. kolo SŽ

Tornaľa – B. Štiavnica/Š. Bane 1:1 

(1:1). Góly: Šarkézy

II. liga, 23. kolo MŽ

Tornaľa – B. Štiavnica/Š. Bane 14:0 

(8:0)

Kam na futbal?

VI. liga, 27. kolo 8.6. o  17:00: B. 

Štiavnica/Š. Bane „B“– Tekovská 

Breznica

IV. liga, 25. kolo dorast 9.6. o 10:00: 

B. Štiavnica/Š. Bane – Očová

II. liga SŽ a  MŽ, 25. kolo 8.6. 

o  10:00 a  12:00: B. Štiavnica/Š. 

Bane – Poltár

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Beňo

Školské MS 
Split
Elena Dušková z  ŠK Atléti BŠ sa 

stala majsterkou sveta na 1500m 

na Školských majstrovstvách sve-

ta v  chorvátskom Splite v  dňoch 

14. – 16.5.. Róbert Petro ako tréner 

národného tímu dosiahol životný 

úspech. Elena dodržala trénerove 

taktické pokyny a vo fi niši nedala 

súperkám žiadnu šancu. Zvíťazila 

spomedzi pretekárov z  25 štátov 

sveta ako napr. Čína, Austrália, či 

Brazília…. Gratulujeme! 

ŠN

Leto v CVČ
Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici organizuje počas let-

ných prázdnin denné letné tábo-

ry rekreačného charakteru v  ter-

mínoch: 1.7. – 5.7., 8.7. – 12.7., 

v  prípade záujmu zo strany ro-

dičov a detí aj v  termíne 15.7. – 

19.7.. Pobytový zájazd pri mori 

v Tučepi pre rodičov s deťmi a do-

spelých v termíne od 30.7. – 8.8.. 

Bližšie info na t.č.: 0907 598 567. 

J. Machilová
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 Kúpim starý dom aj v  zlom sta-

ve v  BŠ a  blízkom okolí, tel.č.: 

0903 506 693

 Kúpim starý motocykel, trak-

tor, stabilný motor, aj v zlom stave, 

tel.č.: 0903 506 693

Dám do prenájmu RD, tel.č.: 

0907 712 460

 Predám záhradnú chatku na pek-

nom mieste blízko cesty v časti Šte-

fultov, cena dohodou, kontakt: 

0903 960 143

 Prenajmeme garáže v  areáli bý-

valej Plety. Cena 40EUR mesačne. 

Kontakt: Mirador 045/692 06 16

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

0902 147 715

Oddrenážovanie domov, pozem-

kov, podbetónovanie kritických zá-

kladov, tel.č.: 0917 030 871

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a  iné…, múry z  DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

 Spilovanie a  opilovanie stromov 

motorovou pílou, kosenie pozem-

kov, tel.č.: 0940 870 762

Doučovanie matematiky žiakov 

ZŠ a  SŠ vyštudovanou učiteľkou 

v BŠ a okolí, tel.: 0904 018 352

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Kameňolom Šobov, Banská 

Štiavnica ponúka na predaj triede-

nú zeminu, stavebný, dekoratívny 

kameň a  dunajský štrk. Kontakt: 

0910 410 410

 Predám Peugeot 206 1.4 HDI, 

r. výr. 2005, platná STK a  EK do 

r. 2020, cena 1500€, kontakt: 

0907 140 698

 Ponúkame prácu stolára na pra-

covisku v  Banskej Štiavnici. Práca 

na jednu smenu, víkendy a  sviat-

ky voľné. Aj zaškolíme. Ponúka-

ná mzda od 730EUR do 1300EUR 

podľa Vašich skúseností. Výkono-

vá zložka podľa vyrobeného množ-

stva. Kontakt: 0948 304 604

 Ponúkam brigádu v  bufete Ban-

ský Studenec, júl – august, výčap, 

kuchyňa, s  praxou, plat/mesiac 

800eur v čistom, prac. doba 9 hod. 

Kontakt: 0911 816 936

 Spoločnosť so sídlom v BŠ pracu-

reality

inzercia

služby

práca

Spoločnosť Mestské lesy 
ponúka na predaj drevo vhodné na palivové účely

v 4m dĺžkach – ihličnatá vláknina m3 za 25€, 
listnatá vláknina tvrdá m3 za 50€.

Telefón: 0903 549 406, 045/6921127
mail: riaditel.ml@banskastiavnica.sk

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

U nás v reštaurácii na Trojičnom U nás v reštaurácii na Trojičnom 
námestí, alebo priamo k Vám domov. námestí, alebo priamo k Vám domov. 

Objednávky na: www.blackm.sk, Objednávky na: www.blackm.sk, 
045/6920202, 0904 180 588.045/6920202, 0904 180 588.

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

Kantína Tratória Kantína Tratória 
Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

prijme pomocnú kuchárku s praxou prijme pomocnú kuchárku s praxou 
a čašníčku do TPP. Plat 4,-eurá/hod.a čašníčku do TPP. Plat 4,-eurá/hod.

Kontakt: 0903 506 693Kontakt: 0903 506 693

júca v gastronómii a ubytovaní hľa-

dá účtovníka. Formy úväzku: čias-

točný, plný alebo dodávateľsky. Viac 

info na 0908 431 089

Ponuka služieb (záhrada)Ponuka služieb (záhrada)

- vyvetvovanie stromov a kríkov, - vyvetvovanie stromov a kríkov, 
strihanie živých plotov, kosenie strihanie živých plotov, kosenie 

trávnikov a vyžínanie pozemkov, trávnikov a vyžínanie pozemkov, 
drvenie a odvoz záhradného drvenie a odvoz záhradného 

odpadu, pílenie stromov, pílenie odpadu, pílenie stromov, pílenie 
a štiepanie palivového dreva a štiepanie palivového dreva 

a čistenie pozemkov.a čistenie pozemkov.

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356


